
Nem a középkori Naumburg városa az, 
amiről a többségi filozófiafogyasztó 
Friedrich Wilhelm Nietzsche jellegze-
tes bajuszára asszociál.  Sokkal inkább 
a közeli Lipcse, ahol a német hérosz 
az egyetemen Schopenhauert és Dar-
wint tanulmányozta, vagy a svájci Bá -
zel, ahol kinevezték a klasszika-filo-
lógia professzorává. Vagy különböző 
dél-franciaországi és észak-olaszorszá-
 gi városok Rapallótól Nizzáig, ahol az 
Imigyen szóla Zarathustra megszületett. 
Említhetjük még szellemi összeomlásá-
nak helyszínét,  Torinót is,  vagy éppen 
Weimart, ahol a súlyosan beteg örök 
lázadót utolérte a halál.

A magát kozmopolitának tartó Nie tz  - 
 sche e kacifántos közép-európai élet-
pálya ellenére nagyon is kötődött gye-
rekkora színhelyéhez, Naumburghoz. 
1858-ban édesanyja ide költözött a kis 
Friedrichhel, a Weingarten utca 18. alá.  
A tehetséges kisdiák itt élt együtt öz-
vegy  anyjával,  testvérével,  Elisabeth-
tel, anyai nagyanyjával és elhunyt apja 
két, pártában maradt nővérével. Ebben 
a színtiszta női közegben cseperedett 
fel  és  járt  gimnáziumba.  Édesanyja  
1897-ben  bekövetkezett  haláláig  ide  
járt haza eleinte családi ünnepségekre, 
majd annak betegsége idején ápolni őt. 
Az  otthonát  jelentő  szerény,  klasszi-

cista polgárházban működik 1994 óta 
a nagy német filozófus emlékét ápoló 
múzeum, a Nietzsche-Haus és benne 
a 2010-ben megnyitott dokumentációs 
kutatóközpont.
Valahol természetes,  hogy a Nietzsche 
életművét különösen intenzív szenve-
déllyel tanulmányozó Szilárdi Béla fest-
ményei utat találtak ide. Szilárdi kacs-
karingós művészi pályáján most épp 
kékben úszó nietzscheánus ciklusánál 
tart. (Korábban számítógépes alapla-
pokból készített monokróm reliefeket, 
ezeket követték fotómunkái.) A nyersen 
megfestett, kékben tartott, néha Balázs 
Jánost eszünkbe juttató vásznakon pop-
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artos szereplőket ütköztet a filozófus 
múzeumi jelenlétével. Fehérneműs lány  
szelfizik Nietzsche-portré előtt a kép-
tárban, bugyira vetkőzött nő terül szét  
az ágyon, miközben egy kis tévé kép-
ernyőjét a nagy gondolkodó busa ba -
jusza tölti ki.  A frivol pop-artos kont-
rasztoknak különös rétegzettséget ad 
az a jól ismert vád, miszerint Nietzsche 
megrögzött nőgyűlölő volt. A témát fel-
dolgozó szakirodalom hosszú oldala-
kon át lenne sorolható, tehát az érdek-
lődés nem a „me too” utáni időszak 
ér  zékenységéből fakad, hanem sokkal 
régebbi eredetű. De nem is kell  elköte-
lezett feministának lenni ahhoz, hogy 
az ember felvonja a szemöldökét, ami-
kor a mogorva filozófus a latin szólást 
idézi: „az asszony hallgasson a gyüleke-
zetben”. A citátum a Túl jón és rosszon 
aforizmagyűjteményből való és egész 
pontosan így szól: „s én úgy gondolom, 
a nők igaz barátja az, aki ma így szól az  
asszonyokhoz: mulier taceat de muliere”. 
De ennél a szofisztikált latin nyelvű 
intelemnél hírhedtebbek a Zarathustra 
sorai, ahol a szerző a következő tanács-
csal él:  „Nőkhöz indulsz? A korbácsot 

ne feledd!”. A Nietzsche nőgyűlöletét 
megkérdőjelezők felhívják a figyelmet 
arra a részletre, hogy mindez egy öreg-
asszony szájából hangzik el.  És ha elő-
ítéletektől mentesen olvassuk, akkor 
épp úgy jelentheti azt,  hogy a férfi ne 
induljon el korbács nélkül otthonról, 
mint hogy ne feledkezzen el a másik 
nemnél tett látogatásakor a rá ott váró 
korbácsról. Érdemes felidézni ilyenkor  
a híres, Nietzsche által beállított foto-
gráfiát, amelyen ő és Paul Rée egy kis 
kordé elé vannak befogva, amelyen Lou 
Andreas-Salomé ül – ostorral a kezében.
Nietzsche nőgyűlöletének toposzát ki-
kezdte már a kritikai filozófiatörténet, 
még ha többértelmű költői képeit nem 
is könnyű mindig kimagyarázni.
Szilárdi nem veszi elő Nietzsche hírhedt 
korbácsát, inkább popikont farag a filo-
zófusból. Nietzsche az összes alkotáson 
jelen van: festményként a falon, képként 
egy tévékészülékben, mellszoborként, 
olykor a tulajdonképpeni kompozíció  
részeként. A képeket néha különféle női 
alakok uralják:  felbukkan egy  drog-
függő nő, táncoló nő, nők különféle 
kontextusokban, megvásárolható nők 

is, utalva talán az egyetemistaként elka-
pott szifiliszre, ami később Nietzsche 
halálát okozta. Vannak kivételek is, pél  - 
dául a Testvérek  című kép, amelyen a 
fes  tő kifordítja a Nietzsche-nő viszonyt, 
a fekvő Nietzsche szinte ravatalon az  
előtérbe kerül,  húga pedig – most ő a 
kép a képben – szúrós tekintettel dresz- 
szírozza akár még az utókort is.  Vagy 
az a fotómunka, amelyen Nietzsche  
fe  je egy meztelenül porszívózó férfi-
alakra montírozódik – à la Fajgerné 
Dudás Andrea.
Szilárdi  Béla  úgy  tűnik,  nem  hisz  
Nietzsche nőgyűlöletében. Miközben 
használja hősét mint popikont, azért 
ironikusan  benéz  a  kulisszák  mögé.  
Mert elképzelhető-e vajon az, hogy öt 
nő egy kisfiúból valódi hímsovinisztát 
neveljen? (Egyed Nóra)
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